
يبعش ينطو  راوح  قالطإ  نع  نلعأ 

ةحلاصملا قیقحتل  ةیبعش  طغض  ةجوم  یلإ  وعدی  راونسلا  روص :
ربوتکأ 2017 08:59 م لوألا /  نیرشت   24

يجيتارتسإ روحم  ةـحلاصملا  عوضوم  نأ  راونـسلا  ىيحي  ةزغ  عاطق  يف  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  سيئر  دـكأ 
اهقيقحتل ةطغاض  ةيبعش  ةجوم  ىلإ  ًايعاد  مويلا ، ىتحو  ماسقنالا  ذنم  ةكرحلا  ىدل 

، رمتــسي نأ  ماــسقنالل  حمــست  نـل  ساــمح  نإ  ءاــثالثلا ، موـيلا  ةزغب  ةــينهملا  تاــباقنلا  عـم  هـعمج  ءاــقل  لــالخ  راونــسلا  لاــقو 
يف اــًفرط  ىقبن  نأ  ضفرنو  ةدوــعلاو ، ريرحتلا  عورــشم  هـلمحن  يذــلا  انعورــشم  ًافيــضم : دــحاو ، ٍفرط  نــم  وــلو  هيهنتــسو 

ماسقنالا

باوبألا قلغو  ماسقنالا  ءاهنإو  ةحلاصملا  لوح  ثيدحلل  جراخلاو  ةفضلاو  ةزغ  يف  ةيبعش  طغض  ةجوم  ةعانـص  ىلإ  اعدو 
ةينطولا ةحلصملا  بّلغُتس  سامح  نأ  ًانيبم  ةحلاصملا ، لاشفإ  نوديري  نَم  لوح 

يبعش ينطو  راوح 

ةكراشم عسوأ  نامـضل  هتاـئفو  ينيطـسلفلا  انبعـش  تاـنوكم  لـك  هيف  كراـشي  يبعـش  ينطو  راوح  قـالطإ  نع  راونـسلا  نلعأو 
لبقملا ةرهاقلا  راوحل  ًاريضحت  ةينطولا  ةحلاصملا  اياضق  يف  ةيريهامج 

مهلامآو سانلا  مومه  لمحنـس  ًالئاق : ةيلئاصف ، ةيـضق  تسيلو  ةينطو  ةيـضق  ةحلاصملا  نأ  رابتعا  نم  قلطني  كلذ  نأ  دكأو 
ةرهاقلا يف  راوحلا  ةلواط  ىلإ 

سامح نأ  ىلع  ًاددـشم  جراـخلاو ، لخادـلا  يف  ةـكرحلل  يعاـمج  رارق  وه  ةـحلاصملا  رارق  نأ  ىلإ  راونـسلا  هون  قايـسلا ، يفو 
ماسقنالا ةحفص  يطب  ةداج 

راونسلا ییحی  ةزغ  عاطق  سامح   ةکرح  سیئر 



ينطولا عورشملا 

هتلـصوبو ئطخمو  مهاو  وهف  كـلذ  ىري  ـال  نمو  ةـيناسنإ ، ةرورـضو  ينطو  بجاوو  يعرـش  ضرف  ماـسقنالا  ءاـهنإ  نأ  دـكأو 
ةلتخم

ةيلخادلا لكاشملا  ريفـصتب  تأدب  ينيطـسلفلا  ينطولا  عورـشملاب  ضوهنلل  تاوطخ  ةدع  ةـكرحلا  ذاختا  ىلإ  راونـسلا  راشأو 
ةيمالسإلاو ةيبرعلا  لودلا  عم  تاقالع  حتفو  ةينطولا ، لئاصفلا  عم  تاقالعلا  ريوطتو  ىصقألا ، ةعماج  ةمزأ  لحو 

طيرفتلا لـجأ  نم  سيلو  ةـمواقملا ، ةوـق  ءاـنبل  تايحـضتلا  نـم  دـيدعلا  ةيـضاملا  ماوعـألا  لـالخ  تلذـب  ساـمح  نأ  ىلإ  هوـنو 
ينيطسلفلا ينطولا  انعورشم  ةمدخل  ّالإ  اهفظوت  نل  اهنأ  ًادكؤم  اهب ،

ريرحتلا ةمظنم 

؛ قــحب ةــفاك  نيينيطــسلفلل  ــالثمم  ةــمظنملا  نوــكت  نأ  دــيرت  لــب  ريرحتلا ، ةــمظنم  نـع  ًاليدــب  دــيرت  ــال  ةــكرحلا  نأ  ىلإ  هـبنو 
اهتلظم تحت  ًاعيمج  فوقولاو 

فرتعن نأ  نكمي  الو  لماكلاب ، ةضوفرم  لالتحالا  طورش  نأ  راونـسلا  دكأ  ةحلاصملا ، لوح  لالتحالا  طورـش  ىلع  هدر  يفو 
امأ دـح ، دـعبأل  ايلخادو  اينطو  لزانتن  نأ  نوزهاج  نحن  ًالئاق : انتباوث ؛ نم  تباث  يأ  وأ  انحالـس  نع  لزانتن  وأ  ليئارـسإ " ب"

لزانتن نل  ودعلا  مامأ 

ةمواقملا حالـس  نأ  ًاـنيبم  ةدوعلاو ، ريرحتلا  عورـشمو  ينيطـسلفلا  بعـشلا  عورـشم  ىلع  ةـنيمألا  لظتـس  ساـمح  نأ  ددـشو 
ةزغب نطاوم  لكل  كلم  وه  لب  ماسقلل ، وأ  بسحف  اهل  ًاكلم  سيل  سامح  هتمكار  يذلا 

نأ بجي  ديكأتلاب  انحالسو  انحالس ؛ نع  ينغتسن  نأ  نكمي  ال  ينطو ؛ ريرحت  ةلحرمب  انلز  ام  بعـشك  نحن  راونـسلا : فاضأو 
ريرحتلا ةمظنم  ةلظم  يهو  ينيطسلفلا ؛ لكلا  اهيف  كراشي  ةعماج  ةينطو  ةلظم  تحت  نوكي 
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